
    
    
    
    

 من سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرة) ) ) ) ���،���،������،���،������،���،������،���،���((((موضوع هذه ا�لقة تفس� اآليات موضوع هذه ا�لقة تفس� اآليات موضوع هذه ا�لقة تفس� اآليات موضوع هذه ا�لقة تفس� اآليات 

َشد2 ِمَن الَقتِْل {{{{    تبارك وتعا& قال
َ
ْخرَُجو9ُْم َوالِْفتْنَُة أ

َ
ْن َحيُْث أ ْخرُِجوُهم م?

َ
َشد2 ِمَن الَقتِْل َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهْم َوأ

َ
ْخرَُجو9ُْم َوالِْفتْنَُة أ

َ
ْن َحيُْث أ ْخرُِجوُهم م?

َ
َشد2 ِمَن الَقتِْل َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهْم َوأ

َ
ْخرَُجو9ُْم َوالِْفتْنَُة أ

َ
ْن َحيُْث أ ْخرُِجوُهم م?

َ
َشد2 ِمَن الَقتِْل َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهْم َوأ

َ
ْخرَُجو9ُْم َوالِْفتْنَُة أ

َ
ْن َحيُْث أ ْخرُِجوُهم م?

َ
َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهْم َوأ

     }}}}اِم َحTU ُفَقاتِلُو9ُْم ِفيِه فَإِن قَاتَلُو9ُْم فَاْقتُلُوَُهْم َكَذلَِك َجَزاُء الJَفِِرينَ اِم َحTU ُفَقاتِلُو9ُْم ِفيِه فَإِن قَاتَلُو9ُْم فَاْقتُلُوَُهْم َكَذلَِك َجَزاُء الJَفِِرينَ اِم َحTU ُفَقاتِلُو9ُْم ِفيِه فَإِن قَاتَلُو9ُْم فَاْقتُلُوَُهْم َكَذلَِك َجَزاُء الJَفِِرينَ اِم َحTU ُفَقاتِلُو9ُْم ِفيِه فَإِن قَاتَلُو9ُْم فَاْقتُلُوَُهْم َكَذلَِك َجَزاُء الJَفِِرينَ َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا�َرَ َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا�َرَ َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا�َرَ َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا�َرَ 
ثقفته، أثقفه، : ، يقالأي وجدتموهمأي وجدتموهمأي وجدتموهمأي وجدتموهم: معY ثقفتموهم }}}}َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ {{{{قوX تبارك وتعا&

 .إذا وجدته
 jم h iيع ا`e9f إال من dن بمكة،jم h iيع ا`e9f إال من dن بمكة،jم h iيع ا`e9f إال من dن بمكة،jم h iيع ا`e9f إال من dن بمكة، }}}}وَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ وَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ وَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ وَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ َواْقتُلُ َواْقتُلُ َواْقتُلُ َواْقتُلُ {{{{ قوX تعا& :قال بعض ا`ف_ين

kن قبل أن تفتح مكة، : يعd م    ممممفإنهم أمروا بإخراجهم منها إال من قاتلهم فإنهفإنهم أمروا بإخراجهم منها إال من قاتلهم فإنهفإنهم أمروا بإخراجهم منها إال من قاتلهم فإنهفإنهم أمروا بإخراجهم منها إال من قاتلهم فإنه`اoمأمروا بقتاoمأمروا بقتاoمأمروا بقتاoيدل أمروا بقتا ،
وtنوا قد آذوا     }}}}لُو9ُْم ِفيهِ لُو9ُْم ِفيهِ لُو9ُْم ِفيهِ لُو9ُْم ِفيهِ َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا�ََراِم َحTU ُفَقاتِ َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا�ََراِم َحTU ُفَقاتِ َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا�ََراِم َحTU ُفَقاتِ َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا�ََراِم َحTU ُفَقاتِ {{{{r ذلك قوi X نسق اآلية 

  .ا`سلمe بمكة حU اضطروهم إ& اwروج، فكأنهم أخرجوهم
ْخرَُجو9ُمْ {{{{

َ
ْن َحيُْث أ ْخرُِجوُهم م?

َ
ْخرَُجو9ُمْ َوأ

َ
ْن َحيُْث أ ْخرُِجوُهم م?

َ
ْخرَُجو9ُمْ َوأ

َ
ْن َحيُْث أ ْخرُِجوُهم م?

َ
ْخرَُجو9ُمْ َوأ

َ
ْن َحيُْث أ ْخرُِجوُهم م?

َ
إال من أشهر  ،فإنهم ال يقاتلون إال من بدأ بالقتال    ،،،،من مكةمن مكةمن مكةمن مكة    يعk }}}}َوأ

X عليه الصالة والسالم إن اهللا جّل وعال حّرم مكة ولم �ّرمها ا~اس، و|نما أحلت ف  ،السيف
 .ساعة من نهار و|نه رجعت حرمتها كما حرمها ربنا تبارك وتعا&

ْخرَُجو9ُمْ {{{{قوX تبارك وتعا&  
َ
ْن َحيُْث أ ْخرُِجوُهم م?

َ
ْخرَُجو9ُمْ َوأ

َ
ْن َحيُْث أ ْخرُِجوُهم م?

َ
ْخرَُجو9ُمْ َوأ

َ
ْن َحيُْث أ ْخرُِجوُهم م?

َ
ْخرَُجو9ُمْ َوأ

َ
ْن َحيُْث أ ْخرُِجوُهم م?

َ
هم ف ،هم أخرجوا ا`ؤمنe من مكة،من مكة،من مكة،من مكة،: يعk }}}}َوأ

قال  ،لّما اجتمعوا وقد عفا ا~� ص� اهللا عليه وسلم عنهم ،وهذا لّما dن i فتح مكة ،�رجونهم
فقال عليه الصالة فقال عليه الصالة فقال عليه الصالة فقال عليه الصالة     ،،،،أٌخ كريم وابن أٍخ كريمأٌخ كريم وابن أٍخ كريمأٌخ كريم وابن أٍخ كريمأٌخ كريم وابن أٍخ كريم::::قالواقالواقالواقالوا    ما تظنون أ� فاعٌل بكم؟ما تظنون أ� فاعٌل بكم؟ما تظنون أ� فاعٌل بكم؟ما تظنون أ� فاعٌل بكم؟ ( عليه الصالة والسالم

و|ال فقد آذوه  ،وهذا من عفوه عليه الصالة والسالم وتسا�ه)اذهبوا فأنتم الطلقاءاذهبوا فأنتم الطلقاءاذهبوا فأنتم الطلقاءاذهبوا فأنتم الطلقاء"""": : : : والسالموالسالموالسالموالسالم
ومع ذلك عفا عنهم وتسامح  ،ةوأخرجوه من أحب ا�قاع إ& قلبه عليه الصالة والسالم و� مك

 .و�اوز
َشد2 ِمَن الَقتْلِ {{{{    قوX تبارك وتعا&

َ
َشد2 ِمَن الَقتْلِ َوالِْفتْنَُة أ
َ
َشد2 ِمَن الَقتْلِ َوالِْفتْنَُة أ
َ
َشد2 ِمَن الَقتْلِ َوالِْفتْنَُة أ
َ
كون اإلنسان يُفت� i  !الفتنة أشد من القتل ؛صدق اهللا }}}}َوالِْفتْنَُة أ

الشك أّن  يُفت� بمرض الشبهات وهو أعظم، ،يُفت� بمرض الشهوات ،دينه ويفت� با�ينار وا�رهم
 ،واإلنسان ال يريد أن تزهق روحه ويموت ،عم ا~اس قد يهربون من القتلن ،الفتنة أشد من القتل

 ،ولكن الفتنة كما قلت أن يفت� اإلنسان i دينه ف�تد أو يشك أو يقع i أموٍر ال ¡مد عقباها
  .هذه أعظم من القتل

َشد2 ِمَن الَقتْلِ {{{{هنا i هذه اآلية 
َ
َشد2 ِمَن الَقتْلِ َوالِْفتْنَُة أ
َ
َشد2 ِمَن الَقتْلِ َوالِْفتْنَُة أ
َ
َشد2 ِمَن الَقتْلِ َوالِْفتْنَُة أ
َ
 : قولe قولe قولe قولeاختلف با`راد i الفتنة rاختلف با`راد i الفتنة rاختلف با`راد i الفتنة rاختلف با`راد i الفتنة r} } } } َوالِْفتْنَُة أ

 ....ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وآخرونابن مسعود وابن عباس وابن عمر وآخرونابن مسعود وابن عباس وابن عمر وآخرونابن مسعود وابن عباس وابن عمر وآخرونقاX  ،أنها الfك: القول األولالقول األولالقول األولالقول األول•

 ))))��������((((    ا�لقةا�لقةا�لقةا�لقة



هذه أعظم  الردة عن ا�ين،الردة عن ا�ين،الردة عن ا�ين،الردة عن ا�ين،    ----نسأل اهللا العافيةنسأل اهللا العافيةنسأل اهللا العافيةنسأل اهللا العافية----    أنها ارتداد ا`ؤمن إ& عبادة األوثانأنها ارتداد ا`ؤمن إ& عبادة األوثانأنها ارتداد ا`ؤمن إ& عبادة األوثانأنها ارتداد ا`ؤمن إ& عبادة األوثان: القول ا¤ا�القول ا¤ا�القول ا¤ا�القول ا¤ا�•
 ....قول ¦اهدقول ¦اهدقول ¦اهدقول ¦اهدمن القتل، وهذا 

 r ال§م Yهذا فيكون مع rك من يرى أن: وهو القول األولالقول األولالقول األولالقول األولوfك القوم أعظم ©ك القوم أعظم ©ك القوم أعظم ©ك القوم أعظم ": الفتنة � ال©
أي واهللا، كون اإلنسان يبr ª الfك هذا أعظم من أن يقتل i  ،نعم "من قتلكم إياهم i ا�رممن قتلكم إياهم i ا�رممن قتلكم إياهم i ا�رممن قتلكم إياهم i ا�رم

 .ا�رم
، يعk كون ا`ؤمن يقتل، ا�مد هللا قد ارتداد ا`ؤمن إ& األوثان أشد عليه من أن يقتلارتداد ا`ؤمن إ& األوثان أشد عليه من أن يقتلارتداد ا`ؤمن إ& األوثان أشد عليه من أن يقتلارتداد ا`ؤمن إ& األوثان أشد عليه من أن يقتل: : : : وr ا¤ا�وr ا¤ا�وr ا¤ا�وr ا¤ا�

هذا أحب وأفضل من أن تطول به حياة فيعود ويرتد إ&  ،ب® عليه يكون شهيداً i سبيل اهللا، ظلم،
َوالِفتْنَُة َوالِفتْنَُة َوالِفتْنَُة َوالِفتْنَُة {{{{ و° اآلية األخرى i سورة ا�قرة �قيقة الفتنة أشد من القتل�قيقة الفتنة أشد من القتل�قيقة الفتنة أشد من القتل�قيقة الفتنة أشد من القتلعبادة األوثان، وبكل حال، ا

ْكَ±ُ ِمَن الَقتْلِ 
َ
ْكَ±ُ ِمَن الَقتْلِ أ
َ
ْكَ±ُ ِمَن الَقتْلِ أ
َ
ْكَ±ُ ِمَن الَقتْلِ أ
َ
 .}}}}أ

 }}}} ُفَقاتِلُو9ُْم ِفيِه فَإِن قَاتَلُو9ُْم فَاْقتُلُوَُهمْ  ُفَقاتِلُو9ُْم ِفيِه فَإِن قَاتَلُو9ُْم فَاْقتُلُوَُهمْ  ُفَقاتِلُو9ُْم ِفيِه فَإِن قَاتَلُو9ُْم فَاْقتُلُوَُهمْ  ُفَقاتِلُو9ُْم ِفيِه فَإِن قَاتَلُو9ُْم فَاْقتُلُوَُهمْ َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا�ََراِم َحTU َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا�ََراِم َحTU َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا�ََراِم َحTU َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا�ََراِم َحTU {{{{قوX تبارك وتعا& 
هذه األفعال ا¤الثة هذه األفعال ا¤الثة هذه األفعال ا¤الثة هذه األفعال ا¤الثة     }}}}فَإِن قَاتَلُو9ُمْ فَإِن قَاتَلُو9ُمْ فَإِن قَاتَلُو9ُمْ فَإِن قَاتَلُو9ُمْ {{{{ }}}}َحTU ُفَقاتِلُو9ُْم ِفيهِ َحTU ُفَقاتِلُو9ُْم ِفيهِ َحTU ُفَقاتِلُو9ُْم ِفيهِ َحTU ُفَقاتِلُو9ُْم ِفيهِ {{{{ }}}}َوَال ُيَقاتِلُوَُهمْ َوَال ُيَقاتِلُوَُهمْ َوَال ُيَقاتِلُوَُهمْ َوَال ُيَقاتِلُوَُهمْ {{{{عندنا اآلن ثالثة أفعال 

 :فيها قراءتانفيها قراءتانفيها قراءتانفيها قراءتان
نَد الَمْسِجِد ا�ََراِم َحTU ُفَقاتِلُو9ُْم ِفيِه فَإِن نَد الَمْسِجِد ا�ََراِم َحTU ُفَقاتِلُو9ُْم ِفيِه فَإِن نَد الَمْسِجِد ا�ََراِم َحTU ُفَقاتِلُو9ُْم ِفيِه فَإِن نَد الَمْسِجِد ا�ََراِم َحTU ُفَقاتِلُو9ُْم ِفيِه فَإِن َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم عِ َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم عِ َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم عِ َوَال ُيَقاتِلُوَُهْم عِ {{{{    قرأ ابن كث� ونافع وأبو عمرو وjصمقرأ ابن كث� ونافع وأبو عمرو وjصمقرأ ابن كث� ونافع وأبو عمرو وjصمقرأ ابن كث� ونافع وأبو عمرو وjصم )� 

 .هذه � قراءة األربعة}}}} قَاتَلُو9ُْم فَاْقتُلُوَُهمْ قَاتَلُو9ُْم فَاْقتُلُوَُهمْ قَاتَلُو9ُْم فَاْقتُلُوَُهمْ قَاتَلُو9ُْم فَاْقتُلُوَُهمْ 
¶ذف األلف i ¶ذف األلف i ¶ذف األلف i ¶ذف األلف i : يعk }}}}فَإِن َقتَلُو9ُمْ فَإِن َقتَلُو9ُمْ فَإِن َقتَلُو9ُمْ فَإِن َقتَلُو9ُمْ {{{{ }،}،}،}،َحTU َفْقتُلُو9ُمْ َحTU َفْقتُلُو9ُمْ َحTU َفْقتُلُو9ُمْ َحTU َفْقتُلُو9ُمْ {{{{ }،}،}،}،َوَال َيْقتُلُوُهمْ َوَال َيْقتُلُوُهمْ َوَال َيْقتُلُوُهمْ َوَال َيْقتُلُوُهمْ {{{{ وقرأ µزة و الكسا´وقرأ µزة و الكسا´وقرأ µزة و الكسا´وقرأ µزة و الكسا´ )�

 .}}}}فَاْقتُلُوَُهمْ فَاْقتُلُوَُهمْ فَاْقتُلُوَُهمْ فَاْقتُلُوَُهمْ {{{{    Xواتفق ال· r قو hيع هذه األفعال،hيع هذه األفعال،hيع هذه األفعال،hيع هذه األفعال،
Xَال تَُكوَن فِتْنَةٌ     َوقَاتِلُوَُهمْ َوقَاتِلُوَُهمْ َوقَاتِلُوَُهمْ َوقَاتِلُوَُهمْ {{{{    احتج من قرأ باأللف بقو TUَال تَُكوَن فِتْنَةٌ َح TUَال تَُكوَن فِتْنَةٌ َح TUَال تَُكوَن فِتْنَةٌ َح TUَح { { { {Xواحتج من حذف األلف بقو    

 ....º r حال هما قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلمº r حال هما قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلمº r حال هما قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلمº r حال هما قراءتان سبعيتان ثابتتان عن رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم }}}}ْقتُلُوَُهمْ ْقتُلُوَُهمْ ْقتُلُوَُهمْ ْقتُلُوَُهمْ اااافَ فَ فَ فَ {{{{
هل هل هل هل } } } } لُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا�ََراِم َحTU ُفَقاتِلُو9ُْم ِفيهِ لُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا�ََراِم َحTU ُفَقاتِلُو9ُْم ِفيهِ لُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا�ََراِم َحTU ُفَقاتِلُو9ُْم ِفيهِ لُوَُهْم ِعنَد الَمْسِجِد ا�ََراِم َحTU ُفَقاتِلُو9ُْم ِفيهِ َوَال ُيَقاتِ َوَال ُيَقاتِ َوَال ُيَقاتِ َوَال ُيَقاتِ {{{{اختلف العلماء i قوX اختلف العلماء i قوX اختلف العلماء i قوX اختلف العلماء i قوX : : : : و�و�و�و�    مسألةمسألةمسألةمسألة    �

 لونا أم أنه منسوخ؟لونا أم أنه منسوخ؟لونا أم أنه منسوخ؟لونا أم أنه منسوخ؟لون حU يقاتِ لون حU يقاتِ لون حU يقاتِ لون حU يقاتِ هل عند ا`سجد ا�رام ال يقاتَ هل عند ا`سجد ا�رام ال يقاتَ هل عند ا`سجد ا�رام ال يقاتَ هل عند ا`سجد ا�رام ال يقاتَ  هو منسوخ أم ال؟هو منسوخ أم ال؟هو منسوخ أم ال؟هو منسوخ أم ال؟

أما أما أما أما     ،،،،ل فيه إال من قاتلل فيه إال من قاتلل فيه إال من قاتلل فيه إال من قاتلقاتَ قاتَ قاتَ قاتَ إ& أنه �كم ، غ� منسوخ، وأنه ال يُ إ& أنه �كم ، غ� منسوخ، وأنه ال يُ إ& أنه �كم ، غ� منسوخ، وأنه ال يُ إ& أنه �كم ، غ� منسوخ، وأنه ال يُ  ذهب ¦اهد وhاعة من الفقهاءذهب ¦اهد وhاعة من الفقهاءذهب ¦اهد وhاعة من الفقهاءذهب ¦اهد وhاعة من الفقهاء )�
أن ن� اهللا ص� اهللا عليه  ويدل r هذا ا�ديث الصحيحويدل r هذا ا�ديث الصحيحويدل r هذا ا�ديث الصحيحويدل r هذا ا�ديث الصحيح    ،،،،ال يبدأ معه بالقتالال يبدأ معه بالقتالال يبدأ معه بالقتالال يبدأ معه بالقتال    من لم يقاتل فإنهمن لم يقاتل فإنهمن لم يقاتل فإنهمن لم يقاتل فإنه

ولم ولم ولم ولم     ،،،،يا أيها ا~اس إن اهللا حّرم مكة يوم خلق السموات واألرضيا أيها ا~اس إن اهللا حّرم مكة يوم خلق السموات واألرضيا أيها ا~اس إن اهللا حّرم مكة يوم خلق السموات واألرضيا أيها ا~اس إن اهللا حّرم مكة يوم خلق السموات واألرض(: وسلم خطب يوم فتح مكة قال
و|نما أحلت ¿ ساعة من نهار ثم jدت حراماً إ& يوم و|نما أحلت ¿ ساعة من نهار ثم jدت حراماً إ& يوم و|نما أحلت ¿ ساعة من نهار ثم jدت حراماً إ& يوم و|نما أحلت ¿ ساعة من نهار ثم jدت حراماً إ& يوم     ،،،،وال ¡ل ألحٍد بعديوال ¡ل ألحٍد بعديوال ¡ل ألحٍد بعديوال ¡ل ألحٍد بعدي    ،،،،¡ّل ألحٍد قب¾¡ّل ألحٍد قب¾¡ّل ألحٍد قب¾¡ّل ألحٍد قب¾

 .)القيامةالقيامةالقيامةالقيامة
ال r وجه ال r وجه ال r وجه ال r وجه     ،،،،فبeّ ص� اهللا عليه وسلم أنه خّص i تلك الساعة باإلباحة r سبيل اÂخصيصفبeّ ص� اهللا عليه وسلم أنه خّص i تلك الساعة باإلباحة r سبيل اÂخصيصفبeّ ص� اهللا عليه وسلم أنه خّص i تلك الساعة باإلباحة r سبيل اÂخصيصفبeّ ص� اهللا عليه وسلم أنه خّص i تلك الساعة باإلباحة r سبيل اÂخصيص

وهذا األمر مستمر وا�كم وهذا األمر مستمر وا�كم وهذا األمر مستمر وا�كم وهذا األمر مستمر وا�كم     ،،،،إال أن يقاتلوا فيدفعوا دفعاً إال أن يقاتلوا فيدفعوا دفعاً إال أن يقاتلوا فيدفعوا دفعاً إال أن يقاتلوا فيدفعوا دفعاً     ،،،،ر القتال i ا�رمر القتال i ا�رمر القتال i ا�رمر القتال i ا�رمظظظظالنسخ، فثبت بذلك حالنسخ، فثبت بذلك حالنسخ، فثبت بذلك حالنسخ، فثبت بذلك ح
يÅ واحد يقتل  ما لكن لو فرضاً ا�رم º r حال ال يريد jص، أنه ال يقاتل،: يعk غ� منسوخ،غ� منسوخ،غ� منسوخ،غ� منسوخ،

لو هناك بغاة  ،ا�د �رج من ا�رم ويقام عليه ال، شخص ويروح �تi Æ ا�رم ويقول أنا i ا�رم،



ولكن إن تي_ أن �رجوا ويقام عليهم ا�د  ،أو مفسدون �رجون إن لم يتي_ قوتلوا ولو i ا�رم
 .حرجلكن لو لم يتي_ وقوتلوا داخل ا�رم فال  أو القصاص فهذا أمر،

eَِ9 َحيُْث وََجدي2ُموَُهمْ {{{{بقوX  إ& أنه منسوخإ& أنه منسوخإ& أنه منسوخإ& أنه منسوخ ذهب قتادةذهب قتادةذهب قتادةذهب قتادة )� ِfَْحيُْث وََجدي2ُموَُهمْ فَاْقتُلُوا الُم eَِ9 ِfَْحيُْث وََجدي2ُموَُهمْ فَاْقتُلُوا الُم eَِ9 ِfَْحيُْث وََجدي2ُموَُهمْ فَاْقتُلُوا الُم eَِ9 ِfْا�ل  }}}}فَاْقتُلُوا الُم i مoا�ل فقد أمر بقتا i مoا�ل فقد أمر بقتا i مoا�ل فقد أمر بقتا i مoفقد أمر بقتا
لون واستدل بهذه لون واستدل بهذه لون واستدل بهذه لون واستدل بهذه فإنهم يقاتَ فإنهم يقاتَ فإنهم يقاتَ فإنهم يقاتَ     ،،،،بدؤوا أم لم يبدؤوا قاتلوا أولم يقاتلوابدؤوا أم لم يبدؤوا قاتلوا أولم يقاتلوابدؤوا أم لم يبدؤوا قاتلوا أولم يقاتلوابدؤوا أم لم يبدؤوا قاتلوا أولم يقاتلوا: : : : وا�رم وº r حال، فمعناهوا�رم وº r حال، فمعناهوا�رم وº r حال، فمعناهوا�رم وº r حال، فمعناه

eَِ9 َحيُْث وََجدي2 {{{{    اآليةاآليةاآليةاآلية ِfَْحيُْث وََجدي2 فَاْقتُلُوا الُم eَِ9 ِfَْحيُْث وََجدي2 فَاْقتُلُوا الُم eَِ9 ِfَْحيُْث وََجدي2 فَاْقتُلُوا الُم eَِ9 ِfْلكن الراجح هو القول األوللكن الراجح هو القول األوللكن الراجح هو القول األوللكن الراجح هو القول األول }}}}ُموَُهمْ ُموَُهمْ ُموَُهمْ ُموَُهمْ فَاْقتُلُوا الُم.... 
  .}}}}َوقَاتِلُوَُهْم َحTU َال تَُكوَن فِتْنَةٌ َوقَاتِلُوَُهْم َحTU َال تَُكوَن فِتْنَةٌ َوقَاتِلُوَُهْم َحTU َال تَُكوَن فِتْنَةٌ َوقَاتِلُوَُهْم َحTU َال تَُكوَن فِتْنَةٌ {{{{بقوX  ابن زيد ذهب إ& أنه منسوخابن زيد ذهب إ& أنه منسوخابن زيد ذهب إ& أنه منسوخابن زيد ذهب إ& أنه منسوخ) �
Ë ( مقاتلمقاتلمقاتلمقاتلوذهب  Xأن أن أن أن : : : : لكن القول األول هو األصحلكن القول األول هو األصحلكن القول األول هو األصحلكن القول األول هو األصح    ،،،،}}}}َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ َواْقتُلُوَُهْم َحيُْث ثَِقْفتُُموَُهمْ {{{{إ& أنه منسوخ بقو

 .اآلية �كمةاآلية �كمةاآلية �كمةاآلية �كمة
    .هذه ليست فيها Ìء }}}}َكَذلَِك َجَزاُء الJَفِِرينَ َكَذلَِك َجَزاُء الJَفِِرينَ َكَذلَِك َجَزاُء الJَفِِرينَ َكَذلَِك َجَزاُء الJَفِِرينَ     فَاْقتُلُوَُهمْ فَاْقتُلُوَُهمْ فَاْقتُلُوَُهمْ فَاْقتُلُوَُهمْ {{{{

قوX  }}}}فَإِِن انتََهْوا فَإِنT اهللاTَ َلَفÍُوٌر رTِحيمفَإِِن انتََهْوا فَإِنT اهللاTَ َلَفÍُوٌر رTِحيمفَإِِن انتََهْوا فَإِنT اهللاTَ َلَفÍُوٌر رTِحيمفَإِِن انتََهْوا فَإِنT اهللاTَ َلَفÍُوٌر رTِحيم{{{{و� قوX اهللا تبارك وتعا&     من سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرة) ) ) )     ������������((((اآلية اآلية اآلية اآلية 
  :ثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوالثالثة أقوالi ا`راد به i ا`راد به i ا`راد به i ا`راد به     }}}}فَإِِن انتََهْوافَإِِن انتََهْوافَإِِن انتََهْوافَإِِن انتََهْوا{{{{
 .يعk األمرين الfك وا`قاتلةيعk األمرين الfك وا`قاتلةيعk األمرين الfك وا`قاتلةيعk األمرين الfك وا`قاتلةفإن انتهوا عن ©9هم وقتالكم ، فإن انتهوا عن ©9هم وقتالكم ، فإن انتهوا عن ©9هم وقتالكم ، فإن انتهوا عن ©9هم وقتالكم ، : أن معناه: أحدهاأحدهاأحدهاأحدها•
 ....©9هم فقط©9هم فقط©9هم فقط©9هم فقطووووعن كفرهم عن كفرهم عن كفرهم عن كفرهم : ا¤ا�ا¤ا�ا¤ا�ا¤ا�•
 .عن قتالكم دون كفرهمعن قتالكم دون كفرهمعن قتالكم دون كفرهمعن قتالكم دون كفرهم: ا¤الثا¤الثا¤الثا¤الث•

 }}}}فَإِنT اهللاTَ َلَفوٌر رTِحيمٌ فَإِنT اهللاTَ َلَفوٌر رTِحيمٌ فَإِنT اهللاTَ َلَفوٌر رTِحيمٌ فَإِنT اهللاTَ َلَفوٌر رTِحيمٌ {{{{    وليس هناك نسخ ويكون معYوليس هناك نسخ ويكون معYوليس هناك نسخ ويكون معYوليس هناك نسخ ويكون معY    ،،،،فع� القولe األوeÑ تكون اآلية �كمةفع� القولe األوeÑ تكون اآلية �كمةفع� القولe األوeÑ تكون اآلية �كمةفع� القولe األوeÑ تكون اآلية �كمة
 .يعk غفور ل9fهم و|جرامهميعk غفور ل9fهم و|جرامهميعk غفور ل9fهم و|جرامهميعk غفور ل9fهم و|جرامهم

Xقو Yالقول األخ� يكون مع rوXقو Yالقول األخ� يكون مع rوXقو Yالقول األخ� يكون مع rوXقو Yالقول األخ� يكون مع rِحيمٌ     َلُفورٌ َلُفورٌ َلُفورٌ َلُفورٌ {{{{    وTِحيمٌ رTِحيمٌ رTِحيمٌ رTر{{{{    
 ....ألنها ستكون هنا منسوخةألنها ستكون هنا منسوخةألنها ستكون هنا منسوخةألنها ستكون هنا منسوخة    غفوٌر لكم حيث أسقط عنكم تكاÑف قتاoم،غفوٌر لكم حيث أسقط عنكم تكاÑف قتاoم،غفوٌر لكم حيث أسقط عنكم تكاÑف قتاoم،غفوٌر لكم حيث أسقط عنكم تكاÑف قتاoم،    ::::فاألولفاألولفاألولفاألول
    ....يأمر9م بالغفران والرµة oميأمر9م بالغفران والرµة oميأمر9م بالغفران والرµة oميأمر9م بالغفران والرµة oم: : : : أن معناهأن معناهأن معناهأن معناه::::وا¤ا�وا¤ا�وا¤ا�وا¤ا�

يعk  فع� º حال،تكون اآلية منسوخة بآية السيف واهللا أعلم،تكون اآلية منسوخة بآية السيف واهللا أعلم،تكون اآلية منسوخة بآية السيف واهللا أعلم،تكون اآلية منسوخة بآية السيف واهللا أعلم،    ،،،،فع� هذا، يعr k اÂوجيه ا¤ا�فع� هذا، يعr k اÂوجيه ا¤ا�فع� هذا، يعr k اÂوجيه ا¤ا�فع� هذا، يعr k اÂوجيه ا¤ا�
و|نما إذا انتهوا ورجعوا عن ©9هم  ،قتل و|& إراقة ا�ماءكما قلت ليس i اإلسالم تشوف إ& ال

اآلية أنهم إذا رجعوا عن ©9هم وتابوا وأنابوا حU  وهذا هو الظاهر من معYوهذا هو الظاهر من معYوهذا هو الظاهر من معYوهذا هو الظاهر من معY }}}}فَإِنT اهللاTَ َلَفوٌر رTِحيمٌ فَإِنT اهللاTَ َلَفوٌر رTِحيمٌ فَإِنT اهللاTَ َلَفوٌر رTِحيمٌ فَإِنT اهللاTَ َلَفوٌر رTِحيمٌ {{{{
وقد ، }}}}ِحيمٌ ِحيمٌ ِحيمٌ ِحيمٌ فَإِنT اهللاTَ َلَفوٌر رT فَإِنT اهللاTَ َلَفوٌر رT فَإِنT اهللاTَ َلَفوٌر رT فَإِنT اهللاTَ َلَفوٌر رT {{{{ ولو حصل أنهم عبدوا األصنام وقتلوا من ا`سلمe ما قتلوا فإن تابوا

 .حصل هذا وهللا ا�مد
º  ،صفوان بن أمية ،أبو سفيان ابن حرب، عكرمة بن أÔ جهل، خا� بن الوÑد ،جملة من الصحابةف

بل روي عن خا� بن الوÑد وعن عكرمة  ،هؤالء تأخر إسالمهم وأبلوا i اإلسالم بالًء حسناً 
ضد رسول اهللا ص� اهللا  ا أنفقنا ديناراً أودرهماً واهللا م: وصفوان وأيضاً أبو سفيان أنهم dنوا يقولون

واهللا ما شهدنا حرباً ضد رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم إال : عليه وسلم ~نفقن مثله أو أكÖ، وقالوا
Öسنشهد مثلها أو أك. 



جّل وجاهدوا i اهللا  ،فقد أنفقوا i اإلسالم الكث� الكث� وبالفعل وفوا ر× اهللا عنهم بما قالوا،
 وبذلوا مهجهم وأرواحهم i سبيل اهللا تبارك وتعا&، ا�مد هللا، اهللا غفوٌر رحيم، ،وعال حق جهاده

لّما أراد أن يبايع ا~� ص� اهللا عليه وسلم، بسط رسول اهللا ص� اهللا  (i حديث عمرو بن العاص
قال يا قال يا قال يا قال يا ))))    ماذا تشÚط؟ماذا تشÚط؟ماذا تشÚط؟ماذا تشÚط؟(: قال رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم ،فكّف يده فقال أشÚط ،عليه وسلم يده

هو يعرف أن عنده أمور وقضايا كب�ة قبل إسالمه وأعظمها ! نعم    ----رسول اهللا أشÚط أن يغفر اهللا ¿،رسول اهللا أشÚط أن يغفر اهللا ¿،رسول اهللا أشÚط أن يغفر اهللا ¿،رسول اهللا أشÚط أن يغفر اهللا ¿،
إلخ  ،)ألم تعلم أن اإلسالم Ûَُب2 ما قبلهألم تعلم أن اإلسالم Ûَُب2 ما قبلهألم تعلم أن اإلسالم Ûَُب2 ما قبلهألم تعلم أن اإلسالم Ûَُب2 ما قبله((((    : : : : فقال عليه الصالة والسالمفقال عليه الصالة والسالمفقال عليه الصالة والسالمفقال عليه الصالة والسالم    ،الfك باهللا عز و جل

 .ا�ديث
هذا Ûّب ما  ،Ü لك ا�مد  من دخل i هذا ا�ين وتاب وأناب وأسلم وحسن إسالمه، فاهللا فا�مد
 و° هذا أسلوبو° هذا أسلوبو° هذا أسلوبو° هذا أسلوب    ما جاء i اآلية أن اهللا �اسبهم ويعاقبهم،}}}} فَإِِن انتََهْوا فَإِنT اهللاTَ َلُفوٌر رTِحيمفَإِِن انتََهْوا فَإِنT اهللاTَ َلُفوٌر رTِحيمفَإِِن انتََهْوا فَإِنT اهللاTَ َلُفوٌر رTِحيمفَإِِن انتََهْوا فَإِنT اهللاTَ َلُفوٌر رTِحيم    {{{{ قبله

يا فالن أنت صحيح حصل منك  :وÞن نأÝ إ& هؤالء الكفار اآلن ونقول X ،دعوة إ& اهللا عز وجلدعوة إ& اهللا عز وجلدعوة إ& اهللا عز وجلدعوة إ& اهللا عز وجل
فذنوبك مهما عظمت  ،لكن هذا ال يمنعك من ا�خول i ا�ين ،ما حصل i جاهليتك و° ©9ك

غفر لك، واهللا جل وعال `ا ذكر حال الكفار فß باÂوبة واإلنابة إ& اهللا جل وعال يُ  ،ومهما ك±ت
فََال َفتُوبُوَن إَِ& اهللاTِ وَ {{{{ قال تبارك وتعا&

َ
فََال َفتُوبُوَن إَِ& اهللاTِ وَ أ
َ
فََال َفتُوبُوَن إَِ& اهللاTِ وَ أ
َ
فََال َفتُوبُوَن إَِ& اهللاTِ وَ أ
َ
فهذا ال§م نوجهه للمe9f  }}}}يَْستَْغِفُرونَُه َواهللاTُ َلُفوٌر رTِحيمٌ يَْستَْغِفُرونَُه َواهللاTُ َلُفوٌر رTِحيمٌ يَْستَْغِفُرونَُه َواهللاTُ َلُفوٌر رTِحيمٌ يَْستَْغِفُرونَُه َواهللاTُ َلُفوٌر رTِحيمٌ أ

وأيضاً من مá زمن r حياته i الفسق و° الفجور وا`عاà، نقول إذا dن اهللا جل  ،والكفار
مسلم، ولكن  اآلن وعال يعرض اÂوبة وا`غفرة والرµة oؤالء الكفار إذا أسلموا، فأنت وهللا ا�مد

 .}}}}فَإِنT اهللاTَ َلَفÍُوٌر رTِحيمٌ فَإِنT اهللاTَ َلَفÍُوٌر رTِحيمٌ فَإِنT اهللاTَ َلَفÍُوٌر رTِحيمٌ فَإِنT اهللاTَ َلَفÍُوٌر رTِحيمٌ {{{{تب إ& اهللا وأنب إ& اهللا تعا& وأبf  ،بك القدم i وحل ا`عاà زلت
َوقَاتِلُوَُهْم َحTU َال تَُكوَن فِتْنٌَة َويَُكوَن َوقَاتِلُوَُهْم َحTU َال تَُكوَن فِتْنٌَة َويَُكوَن َوقَاتِلُوَُهْم َحTU َال تَُكوَن فِتْنٌَة َويَُكوَن َوقَاتِلُوَُهْم َحTU َال تَُكوَن فِتْنٌَة َويَُكوَن {{{{يقول تبارك وتعا&  :من سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرةمن سورة ا�قرة) ) ) ) ������������((((اآلية ذات الرقم اآلية ذات الرقم اآلية ذات الرقم اآلية ذات الرقم 

Tِ فَإِِن انتََهْوا فََال ُعدْ  يُن ِهللا Tِ فَإِِن انتََهْوا فََال ُعدْ ا�? يُن ِهللا Tِ فَإِِن انتََهْوا فََال ُعدْ ا�? يُن ِهللا Tِ فَإِِن انتََهْوا فََال ُعدْ ا�? يُن ِهللا الِِمeَ ا�? Tالظ َrَ Tَواَن إِال َeالِِم Tالظ َrَ Tَواَن إِال َeالِِم Tالظ َrَ Tَواَن إِال َeالِِم Tالظ َrَ Tَواَن إِال{{{{ 
ابن عباس وا�سن ابن عباس وا�سن ابن عباس وا�سن ابن عباس وا�سن قاX  ،الfك: ا`راد بالفتنة هنا }}}}َوقَاتِلُوَُهْم َحTU َال تَُكوَن فِتْنَةٌ َوقَاتِلُوَُهْم َحTU َال تَُكوَن فِتْنَةٌ َوقَاتِلُوَُهْم َحTU َال تَُكوَن فِتْنَةٌ َوقَاتِلُوَُهْم َحTU َال تَُكوَن فِتْنَةٌ {{{{قوX تبارك وتعا& 

أن من أهداف اإلسالم i القتال : يعk }}}}َوقَاتِلُوَُهْم َحTU َال تَُكوَن فِتْنَةٌ َوقَاتِلُوَُهْم َحTU َال تَُكوَن فِتْنَةٌ َوقَاتِلُوَُهْم َحTU َال تَُكوَن فِتْنَةٌ َوقَاتِلُوَُهْم َحTU َال تَُكوَن فِتْنَةٌ {{{{، و¦اهد وقتادة وغ�همو¦اهد وقتادة وغ�همو¦اهد وقتادة وغ�همو¦اهد وقتادة وغ�هم
د أنه ال يبª ©ك، ليس ا`قصود ال يبª أبداً، ألن هذه سنة اهللا i ا�ياة يوجد مؤمن ويوجد واâها
الخ r  لكن ا`قصود أنه يفتح ا`جال لتعوة اإلسالمية وأال �جب نور ا�ين عن ا~اس، ،مfك

 .fك� ال: ا`راد بالفتنة هنا }}}}َوقَاتِلُوَُهْم َحTU َال تَُكوَن فِتْنَةٌ َوقَاتِلُوَُهْم َحTU َال تَُكوَن فِتْنَةٌ َوقَاتِلُوَُهْم َحTU َال تَُكوَن فِتْنَةٌ َوقَاتِلُوَُهْم َحTU َال تَُكوَن فِتْنَةٌ {{{{º حال 
Tِ {{{{قوX جل وعال  يُن ِهللا Tِ َويَُكوَن ا�? يُن ِهللا Tِ َويَُكوَن ا�? يُن ِهللا Tِ َويَُكوَن ا�? يُن ِهللا Tِ {{{{ :i سورة األنفال    }}}}َويَُكوَن ا�? يُن äه ِهللا Tِ َويَُكوَن ا�? يُن äه ِهللا Tِ َويَُكوَن ا�? يُن äه ِهللا Tِ َويَُكوَن ا�? يُن äه ِهللا وهذا من اâمع بe     }}}}َويَُكوَن ا�?

َويَُكوَن َويَُكوَن َويَُكوَن َويَُكوَن {{{{و° سورة األنفال ) º(هنا i سورة ا�قرة بدون  ،وفيما أتذكر أنها i موضعe ،ا`تشابهات
 ِT يُن äه ِهللا Tِ ا�? يُن äه ِهللا Tِ ا�? يُن äه ِهللا Tِ ا�? يُن äه ِهللا وينب® �افظ القرآن أن يعتk ¶فظ ا`تشابهات،  ون º،وهنا i سورة ا�قرة بد    }}}}ا�?

وفيها رسائل صغ�ة وهللا ا�مد موجودة  وهناك كتب من القديم وا�ديث نظمت فيها أبيات شعرية،
وسبحان اهللا º حافظ i  X األسواق و° º مJن، تعe حافظ القرآن r حفظ ا`تشابهات،

 ،º إنسان يرى أن هذه تشتبه عليه ف�تبها ترتيبا معينا i ذهنه: فمثالً  ،طريقته i حفظ ا`تشابهات



َسèé {{{{ مثال َجٍل م2
َ
َسÛَ êºُ èéِْري أل َجٍل م2
َ
َسÛَ êºُ èéِْري أل َجٍل م2
َ
َسÛَ êºُ èéِْري أل َجٍل م2
َ
َسèé {{{{º القرآن  }}}}Ûَ êºُِْري أل َجٍل م2

َ
َسèé أل َجٍل م2
َ
َسèé أل َجٍل م2
َ
َسèé أل َجٍل م2
َ
êºُ êºُ êºُ êºُ {{{{ عدا موضع واحد i سورة لقمان }}}}أل

 èéَس َجٍل م2
َ
َسÛَ èéِْري إَِ& أ َجٍل م2
َ
َسÛَ èéِْري إَِ& أ َجٍل م2
َ
َسÛَ èéِْري إَِ& أ َجٍل م2
َ
Tِ {{{{وهنا مثًال  ،}}}}Ûَِْري إَِ& أ يُن ِهللا Tِ َويَُكوَن ا�? يُن ِهللا Tِ َويَُكوَن ا�? يُن ِهللا Tِ َويَُكوَن ا�? يُن ِهللا Tِ {{{{i سورة األنفال     }}}}َويَُكوَن ا�? يُن äه ِهللا Tِ َويَُكوَن ا�? يُن äه ِهللا Tِ َويَُكوَن ا�? يُن äه ِهللا Tِ َويَُكوَن ا�? يُن äه ِهللا     ،،،،}}}}َويَُكوَن ا�?

و9ما قلت يستفيد  ،فينب® �افظ القرآن إذا أراد أن يضبط القرآن ويتقن حفظه أن Ûمع ا`تشابهات
وأيضاً يكون X جهد خاص i ترتيب ا`تشابهات  ،ëا كتب ومّما نظم أيضاً i ترتيب ا`تشابهات

 وأن يكون مع السفرة الكرام ال±رة، ،رين بالقرآنحU يوفق بإذن اهللا جل وعال أن يكون من ا`اه
 .ا`اهر بالقرآن هذا فضل اهللا جل وعال يؤتيه من يشاء

Tِ {{{{ قوX تبارك وتعا& يُن ِهللا Tِ َويَُكوَن ا�? يُن ِهللا Tِ َويَُكوَن ا�? يُن ِهللا Tِ َويَُكوَن ا�? يُن ِهللا : : : : يعkيعkيعkيعk، ، ، ، أن �لص X اÂوحيدأن �لص X اÂوحيدأن �لص X اÂوحيدأن �لص X اÂوحيد: ابن عباس ر× اهللا عنهماابن عباس ر× اهللا عنهماابن عباس ر× اهللا عنهماابن عباس ر× اهللا عنهماقال  }}}}َويَُكوَن ا�?
    ....د هللا تبارك وتعا&د هللا تبارك وتعا&د هللا تبارك وتعا&د هللا تبارك وتعا&هو إخالص اÂوحيهو إخالص اÂوحيهو إخالص اÂوحيهو إخالص اÂوحي، ، ، ، ا�ين الصحيح وا�ين ا�ق هو دين اإلسالما�ين الصحيح وا�ين ا�ق هو دين اإلسالما�ين الصحيح وا�ين ا�ق هو دين اإلسالما�ين الصحيح وا�ين ا�ق هو دين اإلسالم

}}}} َeالِِم Tالظ َrَ Tفَإِِن انتََهْوا فََال ُعْدَواَن إِال َeالِِم Tالظ َrَ Tفَإِِن انتََهْوا فََال ُعْدَواَن إِال َeالِِم Tالظ َrَ Tفَإِِن انتََهْوا فََال ُعْدَواَن إِال َeالِِم Tالظ َrَ Tفَإِِن انتََهْوا فََال ُعْدَواَن إِال{{{{ kم: يعoأو كفوا عن  ،إن انتهوا هؤالء و9فوا كفوا قتا
الِِمe{{{{ ودخلوا i دين اإلسالم ،الfك Tالظ َrَ Tفََال ُعْدَواَن إِالeالِِم Tالظ َrَ Tفََال ُعْدَواَن إِالeالِِم Tالظ َrَ Tفََال ُعْدَواَن إِالeالِِم Tالظ َrَ Tزاء: : : : العدوانالعدوانالعدوانالعدوان    }}}}فََال ُعْدَواَن إِالâزاءالظلم وأريد به هنا اâزاءالظلم وأريد به هنا اâزاءالظلم وأريد به هنا اâالظلم وأريد به هنا ا،،،،    

كقوX  ،فال ¦ازاة، و|نما سí اâزاء عدواناً مقابلة للìء بمثلهفال ¦ازاة، و|نما سí اâزاء عدواناً مقابلة للìء بمثلهفال ¦ازاة، و|نما سí اâزاء عدواناً مقابلة للìء بمثلهفال ¦ازاة، و|نما سí اâزاء عدواناً مقابلة للìء بمثله    إال r الظا`e،إال r الظا`e،إال r الظا`e،إال r الظا`e،    يعk فال جزاءيعk فال جزاءيعk فال جزاءيعk فال جزاء
ليس ا`قصود إن ليس ا`قصود إن ليس ا`قصود إن ليس ا`قصود إن  }}}}َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ {{{{    تبارك وتعا&

     ،،،،يعتدييعتدييعتدييعتدي    اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسان
ُ
 لكن `ا dن الìء من جنسه أ
ُ
 لكن `ا dن الìء من جنسه أ
ُ
 لكن `ا dن الìء من جنسه أ
ُ
ثل قول اهللا تبارك وتعا& م ،،،،Ý بلفٍظ مثل لفظهÝ بلفٍظ مثل لفظهÝ بلفٍظ مثل لفظهÝ بلفٍظ مثل لفظهلكن `ا dن الìء من جنسه أ

ثْلَُها{{{{ ثْلَُهاوََجَزاُء َسي?ئٍَة َسي?ئٌَة م? ثْلَُهاوََجَزاُء َسي?ئٍَة َسي?ئٌَة م? ثْلَُهاوََجَزاُء َسي?ئٍَة َسي?ئٌَة م?  أن اإلنسان أساء إّ¿ أنا أñء إÑه، المانع أ� آخذ حð،: ليس معY ذلك }}}}وََجَزاُء َسي?ئٍَة َسي?ئٌَة م?
 مثل هذا يقال لآلخر،" مثله" وòلك أطلق عليه اللفظ ،مشاäة ومشابهة ؛وأخذك �قك وا�الة هذه

وسí اâزاء عدواناً مقابلًة وسí اâزاء عدواناً مقابلًة وسí اâزاء عدواناً مقابلًة وسí اâزاء عدواناً مقابلًة  ،ويراد به اâزاء ظلم، :العدوان ازاة،فهنا ا`قصود بالعدوان هو ا`ج
 أحد يفهم فال }}}}َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ َفَمِن اْقتََدى َعلَيُْكْم فَاْقتَُدوا َعلَيِْه بِِمثِْل َما اْقتََدى َعلَيُْكمْ {{{{ كقوX للìء بمثلهللìء بمثلهللìء بمثلهللìء بمثله

 Xأعوذ ب اإلسالم يؤيد العدوان ويؤيد ظلم ا~اس،أن }}}}فَاْقتَُدوا َعلَيْهِ فَاْقتَُدوا َعلَيْهِ فَاْقتَُدوا َعلَيْهِ فَاْقتَُدوا َعلَيْهِ {{{{من قوôا`قصود ،اهللا حاشا و :
 .يراد به اâزاءوõء بلفظ مثل ذلك اللفظ ألنهما i سياق واحد 

}}}}eالِِم Tالظ َrَ Tفََال ُعْدَواَن إِالeالِِم Tالظ َrَ Tفََال ُعْدَواَن إِالeالِِم Tالظ َrَ Tفََال ُعْدَواَن إِالeالِِم Tالظ َrَ T9ون: الظا`ون هناالظا`ون هناالظا`ون هناالظا`ون هنا    }}}}فََال ُعْدَواَن إِالf`عكرمة وقتادة وآخرون    ،هم ا Xعكرمة وقتادة وآخرونقا Xعكرمة وقتادة وآخرونقا Xعكرمة وقتادة وآخرونقا Xوبال شك  ،،،،قا
ولّما  ،i غ� موضعها الصحيحألنه وضع العبادة  أيها األخوة أن أعظم الظلم هو الfك باهللا عز وجل،

ْهتَُدونَ {{{{نزل قول اهللا تبارك وتعا&  ْمُن وَُهم م2
َ
ْوöََِك لَُهُم األ

ُ
يَن آَمنُوا َولَْم يَلِْبُسوا إِيَماَغُهم بُِظلٍْم أ ِ

Tòْهتَُدونَ ا ْمُن وَُهم م2
َ
ْوöََِك لَُهُم األ

ُ
يَن آَمنُوا َولَْم يَلِْبُسوا إِيَماَغُهم بُِظلٍْم أ ِ

Tòْهتَُدونَ ا ْمُن وَُهم م2
َ
ْوöََِك لَُهُم األ

ُ
يَن آَمنُوا َولَْم يَلِْبُسوا إِيَماَغُهم بُِظلٍْم أ ِ

Tòْهتَُدونَ ا ْمُن وَُهم م2
َ
ْوöََِك لَُهُم األ

ُ
يَن آَمنُوا َولَْم يَلِْبُسوا إِيَماَغُهم بُِظلٍْم أ ِ

Tòشق  }}}}ا
وأينا ال يظلم نفسه؟ فقال : رسول اهللا يا: فقالوا ،ذلك r أصحاب رسول اهللا ص� اهللا عليه وسلم

َْك لَُظلٌْم {{{{    إنه ما جاء i قول العبد الصالحإنه ما جاء i قول العبد الصالحإنه ما جاء i قول العبد الصالحإنه ما جاء i قول العبد الصالح    ،،،،إنه ليس اòي تعنونإنه ليس اòي تعنونإنه ليس اòي تعنونإنه ليس اòي تعنون(: ه الصالة والسالمعلي ?fال Tَْك لَُظلٌْم إِن ?fال Tَْك لَُظلٌْم إِن ?fال Tَْك لَُظلٌْم إِن ?fال Tإِن
فالfك هو أعظم الظلم وأقبحه وأشنعه ألنه عبد مع اهللا جل وعال غ�ه، øف العبادة `ن ) }}}}َعِظيمٌ َعِظيمٌ َعِظيمٌ َعِظيمٌ 

 .ال يستحقها
فَإِِن انتََهْوا فََال ُعْدَواَن إِالT فَإِِن انتََهْوا فََال ُعْدَواَن إِالT فَإِِن انتََهْوا فََال ُعْدَواَن إِالT فَإِِن انتََهْوا فََال ُعْدَواَن إِالT {{{{: : : : وX تعا&وX تعا&وX تعا&وX تعا&ذهب إ& قذهب إ& قذهب إ& قذهب إ& ق    قتادةقتادةقتادةقتادة    hاعة من ا`ف_ين منهمhاعة من ا`ف_ين منهمhاعة من ا`ف_ين منهمhاعة من ا`ف_ين منهم    أنأنأنأنأختم هذه اآلية أختم هذه اآلية أختم هذه اآلية أختم هذه اآلية 

 َeالِِم Tالظ َrَ َeالِِم Tالظ َrَ َeالِِم Tالظ َrَ َeالِِم Tالظ َrَ{{{{ : : : :فإن انتهوا عن قتالكم مع فإن انتهوا عن قتالكم مع فإن انتهوا عن قتالكم مع فإن انتهوا عن قتالكم مع : : : : و|نما يستقيم هذا إذا قلناو|نما يستقيم هذا إذا قلناو|نما يستقيم هذا إذا قلناو|نما يستقيم هذا إذا قلنا    ،،،،هذا منسوخ بآية السيفهذا منسوخ بآية السيفهذا منسوخ بآية السيفهذا منسوخ بآية السيف
ا`راد إن انتهوا عن قتالكم مع ا`راد إن انتهوا عن قتالكم مع ا`راد إن انتهوا عن قتالكم مع ا`راد إن انتهوا عن قتالكم مع ال إذا dن إإإإ    ؛؛؛؛هذا ال يتأù أن يقال i نسخهذا ال يتأù أن يقال i نسخهذا ال يتأù أن يقال i نسخهذا ال يتأù أن يقال i نسخ: : : : يعkيعkيعkيعk    إقامتهم r دينهم،إقامتهم r دينهم،إقامتهم r دينهم،إقامتهم r دينهم،



إن إن إن إن : : : : أما إذا قيل إن معناه، ولكنهم كفوا عن القتال    ،،،،أنهم ال يزالون r دينهمأنهم ال يزالون r دينهمأنهم ال يزالون r دينهمأنهم ال يزالون r دينهم    ينهم، معينهم، معينهم، معينهم، معإقامتهم r دإقامتهم r دإقامتهم r دإقامتهم r د
    ....انتهوا عن دينهم فاآلية �كمة بال شكانتهوا عن دينهم فاآلية �كمة بال شكانتهوا عن دينهم فاآلية �كمة بال شكانتهوا عن دينهم فاآلية �كمة بال شك
 }}}}فَإِِن انتََهْوافَإِِن انتََهْوافَإِِن انتََهْوافَإِِن انتََهْوا{{{{يعk هو ا`سألة ال§م عن االنتهاء اآلن 

 ....إّن هذا فيه نسخإّن هذا فيه نسخإّن هذا فيه نسخإّن هذا فيه نسخنعم نعم نعم نعم : : : : إّن االنتهاء هو االنتهاء عن القتال مع بقائهم r ا�ين فقد يقالإّن االنتهاء هو االنتهاء عن القتال مع بقائهم r ا�ين فقد يقالإّن االنتهاء هو االنتهاء عن القتال مع بقائهم r ا�ين فقد يقالإّن االنتهاء هو االنتهاء عن القتال مع بقائهم r ا�ين فقد يقال    ::::إن قيلإن قيلإن قيلإن قيل
 ،تر9وا دينهم، دين الكفر والfك إّن ا`راد باالنتهاء هنا هو االنتهاء عن دينهم،إّن ا`راد باالنتهاء هنا هو االنتهاء عن دينهم،إّن ا`راد باالنتهاء هنا هو االنتهاء عن دينهم،إّن ا`راد باالنتهاء هنا هو االنتهاء عن دينهم،    ::::لكن إن قيللكن إن قيللكن إن قيللكن إن قيل

وانتقلوا إ& دين اإلسالم، الشك أن هذا مطلب، وهذا أمٌر �به ا`سلمون أن يدخل ا~اس i دين 
من úم بعض  قيقة hيل، هذا úم i ا�فال Ûوز بعد ذلك االعتداء عليهمفال Ûوز بعد ذلك االعتداء عليهمفال Ûوز بعد ذلك االعتداء عليهمفال Ûوز بعد ذلك االعتداء عليهم ،اهللا عز وجل

فإن اآلية فإن اآلية فإن اآلية فإن اآلية     ،،،،وانتقاoم إ& دين اإلسالموانتقاoم إ& دين اإلسالموانتقاoم إ& دين اإلسالموانتقاoم إ& دين اإلسالم    ،،،،إذا dن ا`راد باالنتهاء هو انتهاؤهم عن دينهمإذا dن ا`راد باالنتهاء هو انتهاؤهم عن دينهمإذا dن ا`راد باالنتهاء هو انتهاؤهم عن دينهمإذا dن ا`راد باالنتهاء هو انتهاؤهم عن دينهم :أنه ا`ف_ين
، ا�مد هللا هؤالء دخلوا i دين وعليه فال Ûوز بأي حال من األحوال أن يعتدى عليهموعليه فال Ûوز بأي حال من األحوال أن يعتدى عليهموعليه فال Ûوز بأي حال من األحوال أن يعتدى عليهموعليه فال Ûوز بأي حال من األحوال أن يعتدى عليهم ،،،،�كمة�كمة�كمة�كمة

jقل ولو حصل Ìء من ذلك فهو قد يكون  أعوذ باهللا، هذا ال يقوX !يعتدى عليهم؟هل اإلسالم 
وأيضاً  ،مثل ما حصل من خا� بن الوÑد ر× اهللا عنه `ا قتل أوöك القوم ولم يتبX e أمرهم ،خطأ

و|ال فنحن وهللا ا�مد  ،أمر غ� مقصود هذا Ìء آخر هذا إذا dن األمر خطأ، i قصة قبل ذلك،
eهذا ا�ين ونب i مهنرغب ا~اس أن يدخلواÑم �اسنه وتعاo ،  ûهم الÂوندفع عنه أيضاً ا

مثل  ،فإن ديننا دين اإلسالم تلصق به ما بe الفينة واألخرى بعض اÂهم اâائرة ا�اطلة ،ألصقت به
أو أنه ال يعÚف ¶قوق  ،أو أن دين اإلسالم يهضم حقوق اإلنسان ،أن دين اإلسالم يتبY اإلرهاب

بل اإلسالم دين  ،وعدم ا`ساواة وغ� ذلك من االفÚاءات غ� الصحيحة أو أنه دين الظلم ،ا`رأة
إ& غ� ذلك، و وو ، وهو اòي أعطى ا`رأة حقوقها ،وهو اòي أقام حقوق اإلنسان ،�ارب اإلرهاب

أسأل اهللا  واإلسالم براٌء منه، ،كون أخطاء ¡صل من فالن أو عّالن فهذا من أخطأ يتحمل خطأه
ثبتk و|ياكم r ا�ين وأن يمنحنا الفقه فيه هذا وص� اr Ü �مد وr آX جّل وعال أن ي
    .وصحبه وسلم

 


